
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

dla kandydatów w procesie rekrutacji uczniów/słuchaczy  

do Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest: Szkoła Policealna - Medyczne Studium 

Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie, której przedstawicielem jest 

Dyrektor Szkoły z siedzibą: 20-090 Lublin, ul. dr Kazimierza Jaczewskiego 5, zwany 

dalej Administratorem. 

2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można 

kontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@msz.lublin.pl 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły 

Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie 

na podstawie art. 6 ust 1 lit. c RODO tj. w celu wykonania obowiązku prawnego w 

związku z art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 

r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, 730 i 761) 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w celu uczestniczenia  

w rekrutacji są Państwo zobowiązani do ich podania. Odmowa podania danych 

skutkuje rezygnacją z uczestnictwa w procesie rekrutacji. 

5. Dostęp do przetwarzania danych osobowych mają jedynie upoważnieni pracownicy 

Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Posiadacie Państwo prawo: 

a) dostępu do treści swoich danych,  

b) prawo ich sprostowania,  

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

wskazanych w art.18 RODO, 

d) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  

7. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie 

rekrutacji.  

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą 

podlegały profilowaniu oznacz to, że nie zapadają automatycznie żadne decyzje 

dotyczące przyjęcia do szkoły. 

9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

10. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 

nauki w Szkole Policealnej - Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisława 

Liebharta w Lublinie oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach 

szczególnych (5 lat). Dane kandydatów, którzy nie zostali przyjecie przechowuje się 

przez okres 3 miesięcy, a po tym czasie oryginały dokumentów odsyłane są na 

wskazany przez kandydata adres, natomiast pozostałe kserokopie niszczy się.  

Administrator Danych Osobowych 
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